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Bezpieczne wakacje.

1. Powitanie, zabawa integracyjna przy piosence „Pendolino”:

 https://www.youtube.com/watch?v=CBG6uiQiTcU

2.Rozwiązanie zagadki- wprowadzenie do tematu. 

Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,
bo mogą odpocząć

i stawać na głowie. (wakacje)

3. Wysłuchanie wiersza  B. Szelągowskiej „Na wakacje ruszać czas”. 

Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.

Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.

A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.

Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.

I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.

Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.

Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.

Morze, góry, las i rzeka;

Wszystko to już na nas czeka.

Bo zaczęło się już lato

Jedźmy mamo, jedźmy tato.

https://www.youtube.com/watch?v=CBG6uiQiTcU


Rozmowa na temat wiersza:

W jakie miejsca wybierają się osoby z wiersza?

Dlaczego chcą pojechać właśnie w te miejsca?

Gdzie Ty chcesz pojechać na wakacje?

4. Oglądanie filmików na temat zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu na wakacjach. 

Obejrzyj filmiki i poznaj zasady bezpiecznego spędzania wakacji nad wodą i w górach. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

Posłuchaj piosenki i przypomnij sobie numer alarmowy 112.

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw

Postaraj się zapamiętać ten numer.

5. Oglądanie bajki „Reksio ratownik”. Obejrzyj bajkę i zobacz jak Reksio poradził sobie w 

sytuacji zagrożenia!

https://www.youtube.com/watch?v=RNUJ2Hp8SVk

6.Wykonanie ćwiczenia w książce „Nowa Trampolina cz 4.” s. 56.

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice!

Dziękujemy Wam za cały wspólnie spędzony czas przedszkolny!

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, współpracę, uśmiech, radość 

i okazywaną życzliwość!

Dziękujemy za aktywność, zrozumienie i wyrozumiałość podejmowaną zarówno w czasie zajęć

prowadzonych stacjonarnie jak również w okresie edukacji zdalnej!

Nadszedł czas pożegnania  się z Wami. 

Na koniec przygotowałyśmy małą niespodziankę, która już niebawem

 pojawi się na stronie internetowej i profilu facebookowym!

Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!!!

Jolanta Dziedzic

Magdalena Pikiel
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